BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka
2.1.1

Defenisi Operasional.
Prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia yang merupakan
warga negara atas kemauannya sendiri mengabdikan diri di dalam dinas
keprajuritan dengan kewajibannya. Bahwa seorang Prajurit TNI haruslah
memiliki status warga negara sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
Status WNI akan menanamkan sifat setia untuk bertugas kepada Negara
Indonesia. Keinginan dan jiwa nasionalisme untuk Negara sendiri. Dan
tanpa terkecuali pada prajurit TNI saja. Pada dasarnya setiap rakyat
Indonesia memiliki kewajiban untuk menunjukkan identitasnya sebagai
rakyat Indonesia mengingat setiap prajurit TNI sebelum menjadi seorang
prajurit juga sudah menjadi dan berada pada lingkungan sebagai rakyat
Indonesia. Dengan timbulnya kekuatan rasa untuk mengabdikan diri untuk
Negara, maka dari titik inilah seorang rakyat memiliki cita-cita sebagai
seorang prajurit TNI. Karena keinginan ini rasa nasionalisme semakin
tinggi, sadar akan kewajiban sebagai bagian dari Negara Indonesia
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kemudian Negara sendiri memberikan wadah bagi rakyatnya untuk ikut
andil mengarahkannya untuk tujuan menjaga pertahanan negara Indonesia.
Kekuasaan peradilan militer untuk menghakimi prajurit TNI untuk
menegakkan hukum. Prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum atau
melakukan tindak pidana jelas sudah tidak mengindahkan atau mengikuti
dan menjalankan hukum yang ada. Maka dari itu badan/institusi yang
memiliki wewenang untuk menindak dan mengadili adalah Peradilan
militer.
2.1.3.1 Implementasi
Implementasi

prajurit

TNI

tercermin

dari

Jati

diri

yang

menggambarkan atau mendeksripsikan bahwa Prajurit TNI berbeda dengan
elemen atau bagian masyarakat meskipun diketahui setiap bagian dalam
kehidupan bermasyarakat menjadi suatu bagian yang tidak bisa berdiri
sendiri atau tidak bisa dipisahkan. Semuanya bertujuan dan mengarah
kepada keberlangsungan Negara Indonesia. Keberlangsungan dan Eksistensi
Negara Indonesia di Dunia. Jati diri yang membuat orang lain mengenal
bahwa ciri yang seperti inilah dan membuat orang disekitarnya menyadari
seorang prajurit TNI yang memiliki tugas mulia dan kewajibannya terhadap
Negara. Diharapkan setiap pribadi Prajurit TNI dapat menerapkan nilai-nilai
Undang-undang mengenai diri seorang prajurit. Menerapkan nilai tersebut
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dalam bertugas dan mencerminkan melalui kewibaannya bertugas dan
berperilaku serta kewajibannya kepada Negara Indonesia. Jati diri TNI
tersebut adalah Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan
Tentara Profesional. Sebagai prajurit yang berada dan bekerja untuk Negara.
Negara yang dimaksud disini adalah rakyat. Sudah kewajiban negara untuk
melindungi rakyatnya. Seorang prajurit TNI yang menyadari dirinya
menjaga keutuhan negara juga secara tidak langsung telah melindungi rakyat
juga. Tentara nasional sebagai prajurit dengan profesional dan standar untuk
melakukan tugasnya secara keseluruhan melingkupi seluruh daerah di
Indonesia. Secara lebih luas mengartikan nasional dengan prajurit TNI
dengan keseluruhan negara Indonesia. Kemudian profesional untuk diri
sendiri dan berhadapan dengan masyarakat di sekitarnya dan profesional
untuk Negara Indonesia sebagai seorang prajurit. Dengan demikian, maka
seluruh komponen kekuatan yang ada pada setiap prajurit Tentara Nasional
Indonesia (TNI) yang telah mengalami suatu pendidikan keprajuritan harus
selalu dapat mempersiapkan diri dan meningkatkan suatu kemampuannya
secara profesional dan dilakukan secara maksimal terhadap kemampuan
untuk menjaga pertahanan negara Indonesia, hal ini akan dapat dilakukan
melalui tahapan proses dalam pembentukan prajurit Tentara Nasional
Indonesia (TNI) memiliki yang berjiwa professional yang tinggi. Profesional
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tersebut dapat dikategorikan sebagai yang terlatih, terdidik, diperlengkapi
secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin
kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut
prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum
nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Terlatih melalui
pendidikan yang diberikan bagi calon prajurit, Pembelajaran yang diperoleh
dalam kegiatan pendidikan bukan hanya dilatih dalam arti memiliki
keterampilan namun berdasarkan ilmu yang menjadi pegangan melakukan
praktik tugasnya nanti. Negara memberikan perlengkapan dan fasilitas dalam
tugasnya. Baik dari pakaian/seragam, persenjataan, fasilitas infastruktur,
bangunan, transportasi, bahkan anggaran. Menyiapkan diri untuk tidak ikut
berpolitik atau menjadi bagian dari suatu partai. Selalu dan senantiasa
mendukung keputusan pemerintahan. Tidak berwirausaha karena pengabdian
dan kewajiban diri untuk Negara bukan semata-mata untuk kebahagian diri
sendiri dari segi materi dengan kekayaan pribadi. Memandang keutuhan
Negara Indonesia menjadi kekayaan diri sendiri dari seorang prajurit TNI.
Sebagai wujud kesetiaan dan pelaksanaan kewajibannya kepada Negara,
Negara Indonesia memberikan kesejahteraan kepada prajuritnya. Seperti
orangtua kepada anaknya. Negara tetap melindungi dan memberikan
kesejahteraan ditambah lagi kepada seorang Prajurit TNI yang telah
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mengabdikan dirinya dan telah menjalankan kewajiban atas dasar kemauan
diri sendiri. Prajurit TNI yang berada di tengah-tengah masyarakat juga
harus menjunjung tinggi hak ajasi manusia. Bagaimana mereka berbaur dan
bersosialisasi di lingkungan masyarakat. Memperhatikan hak-hak setiap
manusia dalam bernegara, dalam kehidupan dan lingkungannya, antara
masyarakat dan prajurit TNI sebagai penegak hukum. Mengetahui hukumhukum yang ada di Negara Indonesia. Yang mana pemberlakukan ini sudah
diratifikasi untuk seluruh wilayah Negara Indonesia.
2.1.3.1 Tentara Nasional Indonesia
Dalam hal ini TNI sangat dibatasi oleh undang-undang dan peraturan
militer yang mengaturnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga semua
tindak tanduk perbuatan yang dijalani juga harus berlandaskan pada undangundang dan peraturan yang berlaku agar tidak melanggar norma-norma
kehudupan TNI dan diharapkan bahwa TNI selalu menjadi panutan
masyarakat dalam setiap perilakunya, sehingga dalam kehidupan sehariharinya TNI akan selaku bersama masyarakat atau rakyat dengan tujuan
untuk membangun komponen kekuatan yang hebat, profesional dan siap
mewujudkan

Negara

Indonesia

ini

yang

berdaulat,

mandiri

dan

berkepribadian. Dalam prinsipnya pembinaan yang dilakukan terhadap suatu
jati diri yang ada pada setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI)

Universitas Internasional Batam
Bambang Sulistyono, Implementasi Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Dalam
Yurisdiksi Peradilan Militer 1-03 Padang
UIB repository @2019

17

adalah merupakan suatu pembinaan tentang nilai-nilai yang sangat prinsip
dalam setiap kedudukan dari TNI, diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Bahwa Tentara Rakyat dalam hal ini memiliki suatu definisi prajurit
berasal dari rakyat sebelum menjadi calon prajurit. Prajurit
menyadari dan memiliki kewajiban yang tinggi untuk menjaga
keutuhan negara atas keinginan dari dalam diri sendiri. Saat telah
menjadi prajurit, prajurit TNI bertugas untuk Negara untuk
melindungi rakyat. Karena rakyat dan negara merupakan bagian yang
tidak terpisahkan. Kedamaian rakyat menjadi indikasi bagi negara
untuk menjaga keutuhannya.
b. Bahwa Tentara Pejuang dalam hal ini memiliki pengertian bahwa
prajurit TNI untuk melindungi rakyat dan keutuhan negara harus
berjuang. Berjuang dari segala gangguan, hambatan baik dari luar
maupun dari dalam yang terkadang berasal dari rakyat itu sendiri.
Prajurit

TNI

yang

selalu

bertindak

berjuang,

eksistensi

keberadaannya sebagai prajurit, dan akibat perjuangan yang
dilakukan selama ini membuat pengalamannya menjadi nilai yang
berharga sebagai tentara.
c. Bahwa Tentara Nasional memiliki arti dimana pelaksanaan tugasnya,
akan selalu lebih mengutamakan dan mengatasnamakan seluruh
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golongan atau lapisan yang ada di Negara Kesatuan Republik
Indonesia ini, tanpa melakukan pembelaan terhadap salah satu ras,
suku, kelompok dan golongan tertentu dan akan selalu membela
kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
tercinta berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), sehingga dalam
melaksanakan tugas yang menjadi tanggung-jawab pada setiap
prajurit TNI adalah untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia
dan akan selalu akan berdiri pada barisan paling depan dalam
membela dan mempertahankan negara dan bangsa Indonesia dengan
mengeluarkan seluruh kekuatan tempur baik secara personil maupun
material yang dimiliki oleh TNI.
d. Bahwa Tentara Profesional dalam hal ini mengandung suatu
pengertian bahwa setiap prajurit Tentara Nasional Indonesia
merupakan tentara yang sudah terdidik, terlatih, diperlengkapi secara
baik dan terprogram, tidak boleh berpolitik praktis dalam pemilihan
kepala daerah maupun pemilihan umum, tidak melaksanakan suatu
bisnis dan telah dijamin dalam kesejahteraannya, serta selalu
memiliki suatu kebijakan politik yang menganut suatu hakekat
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demokrasi, supremasi sipil, hak-hak asasi manusia, ketentuan hukum
nasional dan ketentuan hukum internasional yang telah diratifikasi.
2.1.3.1 Pengadilan Militer
Bahwa Pengadilan Militer adalah merupakan suatu badan yang
dalam kesehariannya melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman yang
terdapat di lingkungan suatu peradilan militer. Pengadilan militer
menjalankan kekuasaan kehakimannya dengan memberikan peradilan
kepada prajurit TNI yang berkaitan. Pengadilan Militer ditetapkan dengan
suatu keputusan oleh panglima. Dalam hal ini Panglima yang dimaksud
adalah Panglima TNI. Dan Pengadilan Militer memiliki suatu kewenangan
untuk dapat memeriksa dan dapat memutus dalam suatu perkara tindak
pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan komposisi sidang terdiri dari
satu orang hakim ketua (Ketua Majelis), dua orang hakim anggota, dihadiri
oleh satu orang oditur militer, dan dibantu oleh satu orang Panitera.
Peradilan Militer merupakan suatu lingkungan peradilan yang berada
di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan tugas kekuasaan kehakiman
tentang setiap kejahatan-kejahatan yang selalu berkaitan dengan suatu tindak
pidana yang dilakukan oleh setiap prajurit TNI atau militer. Sama halnya
dengan kekuasaan Mahkamah Agung untuk memberikan pengadilan,
peradilan militer memberikan pengadilan kepada prajurit TNI yang
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melakukan tindak pidana. Hal ini dilakukan peradilan militer untuk
menegakkan hukum, menjaga dan mengawasi profesionalisme seorang
prajurit TNI terhadap Negara. Mengingatkan seorang prajurit TNI terhadap
jati dirinya sebagai Prajurit Negara Indonesia. Menuntun dan mengarahkan
kewajibannya terhadap negara.
2.1.3.1 Yurisdiksi
Anthony Csabafi, dalam bukunya “The Concept of State Jurisdiction
in International Space Law” mengemukakan mengenai pengertian suatu
yurisdiksi negara adalah sebagai berikut : “… state jurisdiction in public
international law means the right of a state to regulate or effect by
legislative, executive or judical measures the rights of person, property, acts
events with respect to matters not exclusively of domestic concern …”.
Dalam definisi tersebut dapat ditemukan suatu unsur - unsur yurisdiksi yang
ada yaitu hak atau kewenangan, mengatur secara hukum melalui suatu
lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif; mempengaruhi hak orang,
benda, peristiwa dan tidak semata - mata merupakan masalah yang terdapat
di dalam negeri saja.
Huala Adolf memberikan pengertian tentang yurisdiksi sebagai
berikut: “Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara
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terhadap orang, benda, atau hukum negara terhadap orang, benda atau
peristiwa hukum.”
Sementara itu menurut pendapat dari F.Sugeng Istanto yang
memberikan pengertian yurisdiksi sebagai berikut: “Yurisdiksi adalah
kekuasaan, hak atau wewenang untuk menetapkan hukum.
Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi memiliki 2
(dua) pengertian, yaitu:
a. “Kekuasaan mengadili; lingkup kekuasaan kehakiman; peradilan”;
b. “Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu
wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum”
Berdasarkan yurisdiksi inilah peradilan militer melakukan pengadilan
militer. Wewenang untuk menegakkan peraturan dan hukum bagi prajurit
TNI yang melakukan pelanggaran. Yurisdiksi dapat dicapai dengan
kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Di Indonesia, legislatif
merupakan parlemen yang mengeluarkan undang - undang yang mengikat,
eksekutif merupakan pemerintah yang memiliki yurisdiksi atau otoritas
kewenangan untuk menjalankan undang - undang, dan yudikatif adalah
kekuasaan kehakiman yang mempunyai wewenang untuk memutus dan
mengadili.
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2.1.2

Kajian Konseptual
Bila dihubungkan dengan ajaran “triaspolitica”, yurisdiksi mencakup
kekuasaan pada legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun dalam arti sempit,
yurisdiksi dapat diartikan sebagai kekuasaan yudikatif saja. Dalam uraian ini
yurisdiksi dipakai dalam pengertian sempit, yakni kekuasaan peradilan
negara. ”Sistem Peradilan Militer yang berlaku di dunia yang berbeda-beda
antara satu negara tertentu dengan negara lain. Ada ahli yang
menggolongkan sistem Peradilan Militer didasarkan pada tiga sistem hukum
yang berlaku di dunia ini, yaitu common law system, roman law system dan
socialist law system. Peradilan militer yang terbagi dalam sistem hokum
yang berpengaruh terhadap kekuasaan dan wewenang serta keputusan
berkaitan dengan penegakan hukum apa yang dilakukan kepada prajurit TNI
yang berkaitan.
Namun ada beberapa ahli yang lain menggolongkan bahwa sistem
Peradilan Militer berdasarkan kewenangan yang berhak mengadili atau
jurisdiksi dari Peradilan Militer itu sendiri menjadi empat golongan yaitu:
1. Peradilan Militer memiliki yurisdiksi yang sifatnya umum.
2. Peradilan Militer memiliki yurisdiksi umum temporer.
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3. Peradilan Militer memiliki yurisdiksi kejahatan militer secara terbatas.
4. Peradilan Militer memiliki yurisdiksi Pertempuran.
Lain daripada golongan di atas masih ada sistem golongan peradilan
militer yang lain. Mayoritas peradilan yang ada pada tiap negara lebih
memakai sistem Peradilan Militer yang lebih memiliki kewenangan untuk
mengadili terhadap jenis kejahatan secara umum. Cara Peradilan Militer di
Indonesia pada waktu ini memakai pada cara di mana Peradilan Militer
memiliki yurisdiksi yang bersifat umum yaitu memiliki kewenangan untuk
menghakimi kejahatan umum dan kejahatan militer. Dengan demikian
yurisdiksi Peradilan Militer tersebut tidak murni lagi seperti penggolongan
yang pertama. Hal ini terjadi setelah lahirnya Undang-Undang Republik
Indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
dimana didasarkan pada aturan tersebut kejahatan Hak Asasi Manusia Berat
yang dilaksanakan pada setiap Prajurit TNI diadili di Pengadilan Hak Asasi
Manusia.
2.1.2.1 Lingkup Pengadilan Militer
Peradilan militer memiliki wewenang untuk melakukan pengadilan. Di mana
hakim dalam peradilan militer tidak dapat melakukan kekuasaan
kehakimannya terhadap seluruh bagian TNI. Wilayah inilah yang membatasi
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kekuasaan kehakiman tersebut berdasarkan lingkup untuk mengadili seorang
prajurit TNI. Lingkup pengadilan tersebut dibagi menjadi :
a. Pengadilan Militer untuk tingkat yang memiliki pangkat
Kapten ke bawah
b. Pengadilan Militer Tinggi untuk tingkat yang memiliki pangkat
Mayor ke atas
c. Pengadilan Militer Utama untuk pelaksanaan banding dari Pengadilan
Militer Tinggi
d. Pengadilan Militer Pertempuran khusus pada medan pertempuran
Lingkup pengadilan militer disini membahas mengenai kekuasaan untuk
memberikan pengadilan kepada setiap bagian Prajurit TNI. Seperti
diketahui jenjang atau pemangkatan yang terdapat pada TNI adalah
terbagi ke dalam Prajurit TNI yang memiliki pangkat Kapten ke bawah,
pangkat Mayor ke atas, Prajurit TNI yang berada di daerah dan yang
sedang melakukan operasi militer contohnya di daerah perbatasan.
Negara telah memberikan tempat bagi peradilan militer untuk melakukan
pengadilan sekalipun saat melakukan operasi militer. Hal ini mengingat
kesiapan pemerintah untuk memperlengkapi kebutuhan dari prajurit TNI
itu sendiri. Juga untuk menjaga dan mengawasi setiap prajurit TNI dari
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segi pelaksanaan dan penegakan hukum di dalam kehidupan bertugasnya
sebagai alat pertahanan negara.
2.1.2.2 Kekuasaan dan Wewenang Pada Pengadilan Militer
Sesuai aturan yang terdapat di dalam Pasal 40 Undang-Undang No.
31 tahun 1997 mengenai Pengadilan Militer yang menyebutkan terkait
lembaga

Pengadilan

Militer

mempunyai

kewenangan

untuk

dapat

melakukan pemeriksaan, serta dapat menghakimi dan dapat memutuskan
suatu perkara dalam tingkatan kesatu, dalam hal ini permasalahan tersebut
dilaksanakan dari seorang pelaku dimana saat melaksanakan perbuatan
pidana antara lain:
a. Prajurit TNI dalam hal ini memiliki pangkat Kapten ke bawah atau
didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang disamakan Prajurit.
b. Bagian dari kelompok, jabatan, badan dan telah dibuat sama serta diakui
menjadi Parjurit yang didasarkan pada perundang-undangan.
c. Seorang berdasarkan Ketetapan Panglima yang telah disetujui oleh
Menteri Kehakiman wajib disidangkan pada Pengadilan yang terdapat di
kalangan Pengadilan Militer.
2.1.2.3 Kedudukan Pengadilan Militer
Layaknya pengadilan tinggi, peradilan militer juga memiliki
tingkatan tertinggi dalam lingkungan militer. Untuk bagian tertinggi dalam
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lingkungan peradilan militer berlokasi pada Pengadilan Militer Utama
(Dilmiltama) terletak di Ibukota Negara Republik Indonesia. Dilmiltama
memiliki kewenangannya mecakup semua wilayah Negara Republik
Indonesia. Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama) membawahi semua
Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer yang ada di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dipimpin oleh Perwira Tinggi
yang memiliki pangkat bintang satu. Dapat dimengerti bahwa struktur
kedudukan dari pengadilan militer itu tersendiri berpengaruh secara
sentralisasi. Dimana pada kedudukan tertinggi berpusat pada Pengadilan
militer Dilmiltama. Pengadilan militer ini yang menjadi pusat dari
pengadilan militer yang ada di bawah dari pengadilan militer ini sendiri.
Tersusun secara tingkatan, Hal ini dilakukan negara mengingat pemangkatan
yang ada dalam TNI. Sebagaimana yang diatur dalam lingkungan
pengadilan militer. Peradilan militer melakukan pengadilan menjalankan
wewenang pengadilan kepada setiap prajurit TNI baik dari pangkat tertinggi
maupun sesaat setelah seseorang ditetapkan sebagai bagian TNI sampai
kepada tingkat tertinggi saat menjadi seorang kapten. Nama, tempat
kedudukan, dan wilayah hukumnya ditentukan berdasarkan Keputusan
Panglima. Kemudian panglima merasa perlu untuk membagi tempat
kedudukan peradilan militer tersebut diadakan berdasarkan keberadaan
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prajurit TNI. Bukan hanya keberadaannya namun juga wewenang untuk
melakukan pengadilan dan ruang lingkup melakukan penyidikan terhadap
tindak pidana kepada prajurit TNI, memutuskan sanksi berdasarkan
pelanggaran hukum yang dilakukan dan menyiapkan hakim untuk mengadili
seorang prajurit. Hal ini penting mengingat kekuasaan hakim dan posisinya
untuk mengadili. Apabila perlu Pengadilan Militer bisa melaksanakan
sidang di luar wilayah hukumnya yang telah mendapat persetujuan dari
Kepala Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama). Kedudukan pengadilan
militer sewaktu-waktu dapat melaksanakan sidang diluar wilayah hukumnya
jika dianggap/ditinjau dapat melakukan pengadilan dengan status “dianggap
penting dan harus secepatnya dilaksanakan” mengingat proses penegakan
hukum terhadap prajurit TNI. Hal ini berkaitan dengan besarnya
pelanggaran hukum yang dilakukan dan pengaruhnya terhadap eksistensi
TNI untuk mempertahankan keutuhan Negara. Dengan memandang sisi
psikologis dari prajurit TNI itu sendiri. Mengarahkan dan menjaga dari
dalam diri sendiri prajurit sendiri kemudian setiap pribadi prajurit dapat
dengan baik dan benar dapat menjalankan tugasnya untuk mempertahan
negara.

2.1.2.4 Status/kedudukan Hakim Pengadilan Militer
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Seperti yang telah penulis uraikan dalam poin sebelumnya mengenai
kedudukan pengadilan militer. Hakim merupakan bagian terpenting yang
harus ada dalam setiap pengadilan militer. Hakim yang memiliki wewenang
dan kekuasaan untuk mengadili prajurit TNI. Menimbang dan menganilisis
dari setiap penyidikan yang dilakukan kepada prajurit TNI. Mengawasi dan
menjalankan proses saat berlangsungnya suatu pengadilan. Mengambil
tempat tertinggi dalam suatu peradilan militer. Bahkan sampai pemberian
sanksi secara hukum kepada prajurit TNI yang melakukan pelanggaran
hukum.
Untuk kedudukan hakim pengadilan militer diatur bahwa ketua
majelis hakim yang terdapat pada suatu sidang di Peradilan Militer minimal
pangkatnya Mayor, namun anggotanya serta pejabat oditurnya memiliki
pangkat minimal Kapten. Panitera dalam sidang minimal memiliki pangkat
Pelda, yang tertinggi memiliki pangkat Kapten. Hakim di Peradilan Militer
ditetapkan serta dihentikan oleh Presiden sebagai Kepala Negara dengan
pengusulan oleh Panglima TNI serta berdasar atas pengesahan Ketua MA.
Sesuai dengan posisi dan pangkatnya hakim pengadilan militer diatur untuk
dapat mengadilan prajurit TNI yang bersatus tersangka untuk pelanggaran
hukum yang dilakukannya sendiri.
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2.1.2.5 Pihak yang Berwenang Melakukan Penyidikan dalam Peradilan
Militer.
Dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer, bahwa untuk menemukan bukti yang cukup agar dapat diketahui
kebenaran dari pelanggaran yang dilakukan prajurit TNI dan tindak pidana
berkaitan dengan akibat yang akan diterima berupa penegakan hukum
terhadap dirinya melalui pengadilan. Jadi sebelum seorang prajurit TNI
ditetapkan sebagai tersangka untuk tindak pidana yang dilakukannya. Ada
pihak yang memiliki kekuasaan dan mengambil tugas untuk melakukan
penyidikan. Seperti melakukan kegiatan mencari tahu mengapa seorang
prajurit TNI dapat dikatakan melakukan pelanggaran. Melakukan adegan
ulang dan membandingkan dengan hukum yang berlaku. Semua ini
mengarah pada penegakan hukum yang mengawasi setiap perilaku dan tugas
prajurit TNI. Setelah penyidik melakukan analisa mengenai pelanggaran dan
tindak pidana seorang prajurit TNI terkait. Ada pihak yang berwewenang
melaksanakan penuntutan setelah penyidikan dilakukan. Pihak ini disebut
oditurat. Pihak penyidik disini terbagi dalam tiga bagian yaitu Atasan yang
Berhak Menghukum (Ankum), Polisi militer, dan Oditur. Ankum
mempunyai kewenangan memberikan sanksi disiplin secara militer kepada
prajurit TNI yang berada di bawah komandonya. Polisi militer yang menjadi
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polisi bagi setiap prajurit TNI. Pihak yang berada dalam lingkungan militer
yang bertugas mengawasi setiap tindak-tanduk ataupun perilaku prajurit TNI
saat bertugas dan saat berada dalam lingkungan bermasyarakat. Polisi militer
menjalankan tugasnya untuk mengawasi setiap prajurit TNI, memastikan
hukum benar-benar ditegakkan pada setiap pribadi prajurit. Menjalankan
dan mengawasi jalannya hukum. Karena setiap pelanggaran/tindak pidana
yang dilakukan seorang prajurit TNI, polisi militer memutuskannya lewat
hukum. Pusat Polisi Militer TNI atau biasa di singkat (Puspom TNI)
merupakan salah satu fungsi teknis militer umum TNI yang berperan
menyelenggarakan bantuan administrasi kepada satuan-satuan jajaran TNI
AD, TNI AL dan TNI AU sebagai perwujudan dan pembinaan melalui
penyelenggaraan fungsi-fungsi Polisi Militer. Pada tahun 2004, Panglima
TNI saat itu, Jenderal TNI Endriartono Sutarto mengeluarkan surat
keputusan bernomor KEP/1/III/2004 tentang penyelenggaraan fungsi
kepolisian militer di lingkungan TNI, yang dilaksanakan oleh masingmasing angkatan, yaitu Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD) untuk TNI
AD, Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) untuk TNI AL dan Polisi
Militer Angkatan Udara (POMAU) untuk TNI AU. Kepolisian Militer TNI
mempunyai Tugas Fungsi sebagai berikut :
1)

Penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik;

2)

Penegakan hukum;
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3)

Penegakan disiplin dan tata tertib militer;

4)

Penyidikan;

5)

Pengurusan tahanan dan tuna tertib militer;

6)

Pengurusan tahanan keadaan bahaya/operasi militer,
tawanan perang, dan interniran perang;

7)

Pengawalan protokoler kenegaraan; dan

8)

Pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM

TNI.

Oditurat

merupakan

suatu

badan

pelaksana

kekuasaan

pemerintahan negara dalam bidang penuntutan dan penyidikan di
lingkungan Angkatan Bersenjata. Sebelum hakim memutuskan
sanksi kepada tersangka (prajurit TNI), hakim memperoleh saran
dan masukan dari penuntut umum. Apa yang seharusnya diterima
seorang prajurit TNI sebagai akibat dari pelanggaran hukum yang
dilakukan. Pelaksana kekuasaan untuk menuntut atas tindak pidana
yang dilakukan. Penetapan tuntutan bukan berdasarkan kesalahan
atau berdasarkan sentimental pekerjaan bahkan pribadi belaka.
Namun

oditur

menimbang

dan

menganalisis

berdasarkan

penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya oleh pihak yang
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berwenang

juga

melakukan

penyidikan.

Kemudian

membandingkannya dengan hukum yang berlaku dan memutuskan
untuk menegakkan hukum jika seorang prajurit jelas melaksanakan
pelanggaran hukum melalui tindak pidana yang dilakukannya.
Sedangkan yang melakukan penyidikan adalah Atasan Yang
Berhak Menghukum, Polisi Militer, dan Oditur.
2.1.2.6 Kewenangan Penyidik
Bahwa
penyidikannya

seorang
pada

penyidik
kejadian

didalam
atau

melaksanakan

perkara,

kejadian

kegiatan
tersebut

disangka/disinyalir sebagai perbuatan yang bersifat pidana, dilaksanakan
oleh seorang atau disangka, memiliki wewenang dan alur dalam
penyidikannya yaitu:
a. terima laporan atas aduan seorang mengenai timbulnya suatu
kejadian, disangka sebagai perbuatan yang bersifat memiliki
ancaman hukuman/ pidana;
b. melaksanakan perbuatan pertama disaat serta di lokasi peristiwa;
c. pengumpulan informasi/keterangan serta hal yang menjadi bahan
keterangan secara fakta;
d. memberhentikan seorang yang disangka menjadi Tersangka dan
melakukan pemeriksaan terhadap simbol pengenal;
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e. melaksanakan kegiatan tangkap, geledah, sita, seerta memeriksa
dokumen-dokumennya;
f. pengambilan sidik jari serta memfoto seorang;
g. pemanggilan terhadap seorang guna dimintai keterangan dan
dilakukan periksaan menjadi Tersangka atau Saksi;
h. memohon untuk meriksa orang sebagai ahli atau menhadirkan
seorang ahli yang dikehendaki pada keterkaitannya dengan
pemeriksaan perkara; dan
i. melaksanakan perbuatan lainnya yang dianggap perlu sesuai
hukum dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penyidik juga memiliki wewenang antara lain :
a. Menjalankan tugas dari Atasan yang Berhak Menghukum untuk
melaksanakan penahanan Tersangka; Sesaat seorang prajurit TNI
dinyatakan melakukan pelanggaran atas tindak pidana yang
dilakukannya, penyidik dapat melakukan penahanan terhadap
prajurit terkait. Berdasarkan serangkaian proses penyidikan yang
telah dilakukan sebelumnya.
b. Melaporkan hasilnya daripada kegiatan penyidikannya kepada
Atasan yang Berhak Menghukum. Hal ini berkaitan dengan
menjatuhkan sanksi terhadap prajurit TNI. Kembali kepada posisi
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hakim pada pengadilan militer. Keputusan untuk menghakimi
diberikan kepada hakim dalam suatu peradilan militer. Sejauh ini
proses yang dilakukan mulai dari Penyidikan kepada prajurit TNI
yang diduga melakukan pelanggaran berupa tindak pidana,
kemudian diajukan untuk dilakukan pengadilan di peradilan
militer. Kemudian oditur menyiapkan tuntutannya berdasarkan
hasil penyidikan dan penegakan hukum dan keputusan hasil
pengadilan serta penjatuhan sanksi dipegang oleh kekuasaan
hakim.

2.1.2.7 Tahapan Penyidikan Hingga Sampai Persidangan
Pelaksanaan penyidikannya adalah sebagai berikut:
a. Penyidik yaitu yang melihat, terima pelaporan atau aduan yang
terkait tentang terjadinya suatu kejadian yang disangka
merupakan suatu perbuatan pidana serta wajib segera untuk
melaksanakan perbuatan penyidikan yang diwajibkan dan
diungkapkan dalam berita acara pemeriksaan serta perbuatan
penyidik terkait dengan bukti serta para saksi yang dapat
dijadikan sebagai alat bukti didalam rangkaian sidang.
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b. Apabila yang terima pelaporan atau aduan adalah Atasan yang
Berhak Menghukum (Ankum), maka Ankum haruslah sedini
mungkin memberikan kekuasaan penyidikannya kepada Polisi
Militer dan Oditur untuk melakukan penuntutuan atau tuntutan
berdasarkan hasil penyidikan kepada prajurit TNI terkait.
Maksudnya disini adalah tingkat kepentingan dari diadakannya
penyidikan

terhadap

prajurit

TNI

karena

Ankum

yang

bersangkutan menerima laporan ini sendiri. Hal ini berkaitan
dengan prajurit TNI yang melakukan pelanggaran berada
dibawah pengawasan dari Ankum yang bersangkutan. Untuk itu,
secepatnya dilakukan penyidikan, memberikan kekuasaan kepada
penyidik untuk melakukan penyidikan kepada bawahan dari
Ankum yang melakukan pelanggaran hukum.
c. Penyidik sesudah selesai
Melaksanakan penyidikan secepatnya dengan

menyerahkan

berkasnya tersebut kepada Atasan yang Berhak Menghukum,
Perwira Penyerah Perkara, dan berkas aslinya kepada Oditur
yang bersangkutan. Perwira Penyerah Perkara (Papera) dapat
memberhentikan

penyidikannya

dengan

surat

keputusan

berdasarkan pendapat hukum dari Oditur.
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d. Oditur apabila sudah selesai terima hasil penyidikannya dari
Penyidik akan secepatnya mempelajari dan meneliti apakah hasil
penyidikannya

tersebut

sudah

lengkap

atau

belum. Apabila persyaratannya yang bersifat formal mengalami
kekurangan atau tidak lengkap, maka Oditur meminta Penyidik
secepatnya wajib melengkapi berkas perkaranya tersebut. Dan
apabila hasil penyidikannya dinyatakan belum memenuhi, maka
Oditur

melakukan

kegiatan

penyidikan

tambahan

atau

mengembalikan berkas perkara yang belum memenuhi tersebut
atau belum lengkap ke Penyidik dengan disertai petunjuk
mengenai hal-hal yang harus dipenuhi. Dalam hal berkas perkara
desersi yang Tersangkanya tidak diketemukan, berita acara
pemeriksaan Tersangka tidak merupakan persyaratan lengkapnya
suatu berkas perkara.
e. Kecuali dalam suatu perkara desersi yang mana Tersangkanya
tidak diketemukan sesudah meneliti berkas perkara, Oditur
membuat dan menyampaikan pendapat hukum kepada Perwira
Penyerah Perkara (Papera) yang dapat berupa permintaan agar
perkara diserahkan kepada Pengadilan atau diselesaikan menurut
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Hukum Disiplin Prajurit, atau ditutup demi kepentingan hukum,
kepentingan umum, atau kepentingan militer.
Sesuai pernyataan hukum Oditur, Perwira Penyerah Perkara
membuat:
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera);
2. Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin
Prajurit; atau
3. Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum
(Skeptura).
Bahwa dalam hal ini Perwira Penyerah Perkara (Papera) tidak
sependapat dengan Oditur, ia wajib memberikan jawaban secara
tertulis.
f. Apabila Papera (Perwira Penyerah Perkara) menentukan bahwa
perkara akan diselesaikan di luar Pengadilan dalam lingkungan
peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan
umum, sedangkan Oditur berpendapat bahwa untuk kepentingan
peradilan perkara perlu diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan
peradilan militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan
umum, dan apabila Oditur tetap pada pendiriannya, Oditur
mengajukan permohonan dengan disertai alasan-alasannya
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kepada Perwira Penyerah Perkara tersebut, supaya perbedaan
pendapat diputuskan oleh Pengadilan Militer Utama dalam
sidang.
g. Apabila Pengadilan Militer Utama memutuskan perkara tersebut
harus diajukan ke Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer
atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, Perwira
Penyerah Perkara segera melaksanakan penyerahan perkara
tersebut sesudah menerima berkas perkara yang bersangkutan
dari Pengadilan Militer Utama.
h. Setelah Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer Tinggi
menerima

pelimpahan

Militer/Oditurat

Militer

Militer/Kepala

Pengadilan

berkas
Tinggi,
Militer

perkara dari
Kepala

Oditurat
Pengadilan

Tinggi akan

segera

mempelajarinya, apakah perkara tersebut termasuk wewenang
Pengadilan yang dipimpinnya.
i. Jika Kepala Pengadilan Militer (Kadilmil) atau Kepala
Pengadilan Militer Tinggi (Kadilmilti) berpendapat bahwa
perkara pidana tersebut tidak termasuk dalam wewenang dari
Pengadilan yang dipimpinnya, maka ia akan membuat penetapan
yang memuat alasan-alasannya dan segera mengembalikan
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berkas perkara tersebut kepada Oditurat Militer (Odmil) atau
Oditurat Militer Tinggi (Odmilti) yang bersangkutan untuk
dilimpahkan kepada Pengadilan Militer atau Pengadilan Militer
Tinggi lain yang lebih berwenang.
Jika Pengadilan berpendapat bahwa suatu perkara termasuk dalam
wewenangnya, maka Kepala Pengadilan tersebut menunjuk Majelis Hakim
yang akan menyidangkan perkara yang bersangkutan.
Dengan demikian apabila ada laporan atau pengaduan terhadap
suatu peristiwa tersebut yang diduga tindak pidana yang dilakukan oleh
setiap anggota TNI, maka akan segera dilakukan tindakan penyidikan yang
diperlukan. Jika yang menerima laporan atau pengaduan adalah Atasan yang
Berhak Menghukum (Ankum), dan ia segera menyerahkan pelaksanaan
penyidikan tersebut kepada Polisi Militer dan Oditur untuk melakukan
penyidikan. Jika yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan
adalah Polisi Militer dan Oditur, mereka wajib melakukan penyidikan dan
segera melaporkannya kepada Atasan yang Berhak Menghukum Tersangka.
Jadi, dalam pengadilan militer ada proses penyidikan yang
dilakukan sebelumnya, dan suatu kasus tidak langsung dilimpahkan ke
pengadilan militer sebagaimana yang telah diuraikan di atas.
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2.1.3

LandasanYuridis.
2.1.3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997
Tentang Peradilan Militer
Dalam Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997
Tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa Peradilan militer
adalah suatu lembaga pelaksana terhadap kekuasaan kehakiman yang
berada di lingkungan Angkatan Bersenjata berfungsi untuk
menegakkan hukum dan keadilan serta melihat kepentingan
penyelenggaraan terhadap pertahanan dan keamanan negara. Di
dalam pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa Oditurat merupakan
badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang
penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata
berdasarkan pelimpahan dari Panglima, dengan memperhatikan
kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.
Kewenangan Pengadilan Militer diatur dalam Pasal 9 yang
menyebutkan bahwa “Pengadilan dalam lingkungan peradilan
militer, salah satunya, berwenang mengadili tindak pidana yang
dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana
adalah:
a.

Prajurit;
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b. yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan Prajurit;
c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang
dipersamakan atau dianggap sebagai Prajurit berdasarkan
undang-undang;
d. Seseorang yang tidak masuk golongan pada huruf a, huruf b, dan
huruf c tetapi atas keputusan Panglima Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (“Panglima”) dengan persetujuan Menteri
Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia)
harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan
militer.
Dalam Pasal 1 angka 42 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1997 Tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa yang dimaksud
dengan “Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Prajurit)
adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh
pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha
pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa
raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk
kepada hukum militer.”
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Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997
Tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa “Pengadilan Militer
Tinggi tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata tertentu dalam hal
keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:
a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam
atau keadaan luar biasa yang membahayakan, berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. dalam

keadaan

mendesak

untuk

kepentingan

umum

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.”

2.1.3.2 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara
Nasional Indonesia.
Undang-Undang No.34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia merupakan

bagian

dari

landasan

penyelenggaraan

pertahanan negara yang berkaitan dengan alat pertahanan negara
yang di undangkan pada tahun 2004 oleh presiden Megawati
Soekarno Putri atas nama pemerintah bersama Dewan Perwakilan
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Rakyat.Adapun pasal yang berkaitan dengan pertahanan negara
dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 adalah sebagai berikut:
1. Pasal 1 ayat 5 UU No. 34 tahun 2004 berbunyi “ Pertahanan
negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan
Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dari
ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara,
disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia
sebagai negara kepulaun.”
Esensi penyelenggaraan pertahanan negara adalah menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam wadah NKRI.
Indikator keberhasilan penyelenggaraan pertahanan negara
tercermin dalam daya tangkal bangsa terhadap setiap ancaman
yang membahayakan kehidupan bangsa dan negara, baik dari
luar maupun yang timbul di dalam negeri.
Agar dapat menjamin tetap tegaknya NKRI sekaligus mampu
merespons tantangan pertahanan negara ke depan, maka
pertahanan negara diselenggarakan dalam Sistem Pertahanan
Semesta dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia
sebagai negara kepulauan.
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Dalam

konteks

tersebut

strategi

pertahanan

negara

dikembangkan dalam wujud Strategi Pertahanan Berlapis
yang akan menghasilkan daya tangkal yang mampu
mencegah dan mengatasi setiap bentuk ancaman.

Daya tangkal bangsa melalui Strategi Pertahanan Berlapis
bertumpu
(TNI) yang

pada
kuat,

kapabilitas

Tentara

profesional,

serta

Nasional Indonesia
disegani,

mampu

melaksanakan operasi militer perang (OMP), dan operasi
militer selain perang (OMSP), serta diperkuat oleh peran
rakyat

melalui

kekuatan

politik,

ekonomi,

psikologi,

informasi, dan teknologi
2. Pasal 5 UU No. 34 tahun 2004 berbunyi “ TNI berperan
sebagai alat negara dibidang pertahanan yang dalam
menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakkan dan keputusan
politik negara”
3. Pasal 7 ayat 1 UU No. 34 tahun 2004 berbunyi “ Tugas pokok
TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang
berdasarkan pancasila dan UUD 1945 serta melindungi
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segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari
ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan
negara.”
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2004 tentang TNI menjelaskan mengenai kedudukan yaitu Didalam
suatu pengerahan serta penggunaan pada kekuatan militer, bahwa
TNI berkedudukan langsung di bawah Presiden. Didalam kebijakan
serta strategi dalam pertahanan dan dukungan administrasi tersebut,
TNI berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.
Masih mengenai kedudukan TNI dalam Pasal 4 menyebutkan
TNI terdiri dari atas TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan
TNI Angkatan Udara yang melaksanakan tugasnya secara matra atau
gabungan di bawah pimpinan Panglima. (2) Tiap-tiap angkatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang
sama dan sederajat.
Selanjutnya mengenai fungsi dari Tentara Nasional Indonesia
sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Republik
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Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyebutkan bahwa
TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi sebagai penangkal
terhadap setiap bentuk ancaman militer dan ancaman bersenjata dari
luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, dan
keselamatan bangsa; penindak terhadap setiap bentuk ancaman,
pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat
kekacauan keamanan. Sedangkan TNI dalam melaksanakan fungsi
sebagai alat pertahanan negara merupakan komponen utama sistem
pertahanan negara.

2.1.4

Hasil Penelitian Terdahulu
Adapaun hasil penelitian terdahulu yang dapat penulis sampaikan
adalah sebagai berikut
1. Disertasi yang berjudul Independensi Sistem Peradilan Militer Di
Indonesia (Studi Tentang Struktur Peradilan Militer) yang di tulis
oleh Slamet Sarwo Edhi yang telah dipertahankan dalam ujian
terbuka di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada tanggal 18
Juli 2016.
Dalam Disertasi ini menerangkan bahwa pengadilan militer tidak
berpuncak dan tidak diawasi oleh markas besar TNI, tetapi
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berpuncak dan diawasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Filosofi terjadinya ketidakmandirian dalam sistem peradilan militer
yaitu karena faktor kepentingan militer (TNI) yaitu berkaitan dengan
tugas pokok TNI mempertahankan kedaulatan negara, oleh karena itu
dengan menempatkan peran komandan satuan (Ankum) maupun
lembaga kepaperaan didalam sistem penegakan hukum tersebut.
Kesimpulan dalam penelitian ini adalah masih terdapat kelemahan
dalam sistem peradilan militer di Indonesia khususnya terkait
Independensi Sistem Peradilan Militer Di Indonesia dengan masih
ditempatkannya peran komandan satuan (Ankum) maupun lembaga
kepaperaan didalam sistem penegakan hukum
2. Penelitian yang dilakukan oleh Niken Subekti Budi Utami,S.H.,M.Si
dan Supriyadi,S.H.,M.Hum pada tahun 2013 dengan judul penelitian
Yuridiksi Peradilan Terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Sebagai Pelaku Tindak Pidana.
Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa yuridksi Peradilan Umum
terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum belum
dapat di implementasikan karena Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1997 tentang Peradilan Militer belum direvisi dengan UndangUndang Peradilan Militer yang baru. Hasil penelitian juga
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menunjukan bahwa beberapa kalangan militer tetap menghendaki
agar prajurit TNI yang melakukan tindak pidana baik tindak pidana
militer maupun tindak pidana umum berada pada yuridiksi Peradilan
Militer.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah kalangan militer masih
menginginkan bahwa prajurit TNI yang melakukan tindak pidana
baik yang ada kaitannya dengan kedinasan ataupun tidak tetap diadili
di pengadilan militer

2.2 Landasan Teori
2.2.1

Teori Efektivitas Hukum
Bahwa efektivitas merupakan suatu kondisi yang mana dia dilaksanakan
untuk memonitor. Untuk pengertian efektivitas hukum disini dijelaskan bagaimana
penegakan hukum dapat dijadikan monitoring sejauh mana hukum memberikan
pengaruh terhadap keberlangsungan dan keberadaannya. Hukum merupakan alat,
dasar, bahan untuk berpijak menyusun dan mengambil keputusan sehingga
dihasilkan kebijakan yang berarti. Untuk itu hukum memerlukan subjek pelaku
yang menjalankan dan menegakkan hukum tersebut. Subjek pelakunya yaitu polisi.
Saat polisi melakukan penegakan hukum apakah memberikan efek atau akibat
terhadap tindakan atau perilaku yang dalam penelitian ini adalah prajurit TNI yang
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melakukan pelanggaran hukum dan tindak pidana. Pekerjaan penindakan yang
dilakukan terhadap prajurit TNI diharapkan dapat memberi efek terhadap
penegakan hukum berkaitan dengan jati dirinya sebagai prajurit dan kewajibannya
terhadap Negara Indonesia. Untuk indikator suatu hukum dan penegasan hukum
terhadap suatu tindakan pidana prajurit TNI dilihat dari sisi akibat dari penindakan
tersebut kepada prajurit TNI. Dengan begitu prajurit kembali dan menyadarkan
dirinya akan kesalahan dalam pelanggaran hukum dan tindak pidana terkait. Pada
dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan.
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